اخبار داخلی

اصفهان   -خبرنگار اطالعات :مراسم
تشييع پيكرهاي حمله تروريستي به اتوبوس
حامل كاركنان سپاه درجاده خاش  -زاهدان
ديروز در ميان حزن و اندوه مردم شهيد پرور
اصفهان برگزار شد.
عوامل گروهک تروريستي به اصطالح
جيشالعدل با اقدام کور تروريستي انتحاري
چهارشنبه ش���ب اتوبوس حامل نيروهاي
مرزبان نيروي زميني سپاه پاسداران لشکر امام
حسين(ع) استان اصفهان را منفجر کردند .در
اين حادثه تروريستي که بهوسيله يک وانت
مملو از مواد منفجره در جاده خاش -زاهدان
محدوده روس���تاي «چانعلي» رخ داد  27نفر
از نيروهاي جان برکف سپاه شهيد و  13نفر
زخمي شدند.دراين حادثه شهر اصفهان پنج
شهيد ،خميني ش���هر و درچه پنج شهيد،
فوالدش���هر يک شهيد ،نجف آباد  2شهيد،
ش���هرضا  2شهيد ،شاهين شهر يک شهيد،
سميرم  2شهيد ،فالورجان يک شهيد ،خور
يک ش���هيد ،کاشان سه شهيد ،چادگان يک
شهيد ،تيران يک شهيد و آران و بيدگل هم يک
شهيد تقديم انقالب و نظام مقدس جمهوري
اس�ل�امي کردند .پس از برگزاري مراس���م
تشييع ،شهداي سايرشهرها براي خاكسپاري
به زادگاهشان منتقل شدند.
انتقام خون شهدايمان را ميگيريم
سردار سرلش���کر پاسدار محمدعلي
جعفري فرمانده کل س���پاه پاسداران انقالب
اسالمي جمعه شب در مراسم وداع با پيکرهاي
ش���هدا در حسينيه حضرت ثاراهلل در ناحيه
مقاومت بسيج امام صادق(ع) اصفهان تاكيد
كرد :اگر پاکس���تان به مسئوليتهاي خود
در مبارزه با تروريس���تها عمل نکند ،ايران
به مجازات مزدوران س���ازمان يافته خواهد

سرويس خبر :فاطمه يارمحمدي
نميدان���م چند پزش���ك در پايان
تحصيالتشان وقرائت سوگندنامه بقراط
حكي���م به آن پايبند مانده و به وظيفه
خود درست عمل ميكنند .البته بايد اين
پايبندي شامل شمار زيادي از پزشكان
كشورمان باشد اما دراين ميان برخي
پزشكان با سوء استفاده از موقعيتهايي
كه بهدس���ت ميآورند ،پا روي اين
قسم خودگذاشته و مرتكب تخلفات و
جرائمي ميشوند كه با جان مردم سر
و كار دارد و جبران خسارت آن شايد
خيلي دير شود.
چندي پي���ش در دادگاه جرائم
ويژه اقتصادي اصفهان دوپزشكي كه
اقدام به تهيه و فروش كاالهاي پزشكي
تقلبي كرده بودند ،با ش���كايت مردم
و مدع���ي العموم وبه اتهام اخالل در
نظام اقتصادي کشور به تحمل 30سال
زندان محكوم شدند .قاچاق قطعات
بي کيفيت و تقلبي پزشکي و واردات
غير قانوني از چين ،چاپ برچس���ب
س���اخت کشورهاي اروپايي و نصب
روي قطعات تقلبي ،پرداخت پورسانت
به پزشکان براي نصب اين قطعات در
گردن و ستون فقرات بيماران ،فروش
بيش از  607هزار و  500قطعه ايمپلنت

فرمانده كل سپاه :انتقام خون شهيدانمان را ميگيريم

پرداخت.وي با تبريک و تس���ليت شهادت
جمعي از عزيزترين فرزندان مدافع مرزهاي
ميهن اسالمي اظهار داشت :حضور و پايبندي
مردم در صحنه ،همانند آنچه در 22بهمن ماه
شاهد آن بوديم ،دشمنان را مأيوس و عصباني
و وادار به اقدامات انتحاري توسط مزدوران
و تروريس���تهاي دست پرورده خود کرده
اس���ت و کينه توزي و عداوت اين دشمنان
قس���م خورده انقالب اسالمي نشان ميدهد
که انقالب و ملت ايران در مسير درستي گام
برمي دارند.او گفت :جنايت اخير ،اراده سپاه
و ساير نيروهاي مسلح را براي ادامه دادن راه
شهيدان و مقابله با تهديدات راسختر کرده و
با اقتدار و صالبت بيشتري به صيانت از امنيت
مرزهاي کشور پرداخته و انتقام خون شهداي
مظلوم مان را خواهيم گرفت.
وي با اشاره به اينکه در برابر توطئهها
و حمايتهايي که دولتهاي مرتجع منطقه با
دستورآمريكا و صهيونيستها دارند ،به طور
قطع اقدامات جبراني انجام خواهيم داد ،اظهار
کرد :از آنجا که دولت پاکستان از محل اين
عناصر خطرناک براي اسالم آگاه است و بايد
نسبت به جناياتي که انجام دادهاند پاسخگو
باشد ،انتظار است با جديت به مسئوليتهاي
خود در قبال تامين امنيت مرزهاي مشترک
پرداخته و اجازه ندهند تروريستها مناطق
مرزي اين کشور با ايران را ،جوالنگاه خود
براي ارتکاب اقدامات ضد امنيتي عليه ملت
ايران قرار دهند.
جعفري ادامه داد :عربس���تان و امارات
به دنبال ايجاد ناامني و ورود به كش���ور از
بخشهاي ش���رقي و جنوب شرق كشور
بودهاند .اما نيروهاي امنيتي نگذاش���تند كه
مش���كلي ايجاد شود و اكثر پاسگاههاي آن

منطقه همچون دژ مستحكمي در برابر آنها
ايستاده است.وي تأكيد كرد :آنها به دنبال انجام
عمليات انتحاري در داخل استان سيستان و
بلوچستان به ويژه در خاك زاهدان بودند كه
كيلومترها با مرز فاصله دارد و ميخواستند از

فعاليتهاي���ي را در زمينه ايجاد ناامني انجام
ميدهند.فرمانده سپاه با بيان اينکه همانگونه که
رئيسجمهوري و رئيس شوراي عالي امنيت
ملي اعالم کردند ،شرايط با گذشته متفاوت
بوده و دولت پاکستان بايد نحوه برخوردش

اين راه ضربه بزنند .چندين بار تالش كردند اما
ناموفق بودند تا در اين عمليات آخر توانستند
به نتيجه برسند .آنچه ملت ما بايد بداند اين
است كه نيروهاي امنيتي سپاه و بسيج در مرزها
به دنبال عمقبخشي هستند و انتقام اين شهدا
را خواهد گرفت.فرمانده كل سپاه پاسداران
انقالب اس�ل�امي با تأكيد بر اينكه آمريكا و
اس���رائيل كودككش در ايجاد ناامني و ترور
در كشور فعال هستند ،گفت :اطالعات موثق
وجود دارد كه نيروهاي اطالعاتي عربستان با
وجود زمينههايي در بلوچستان ايران و پاكستان

با اين عناصر ضد انقالب را تغيير دهد ،تأکيد
کرد :درصورتي که پاکستان در اين زمينه به
مس���ئوليتهاي خود عمل نکند ،جمهوري
اس�ل�امي ايران بر اساس قوانين و مقررات
بينالمللي حق مقابله با تهديدات پيراموني در
مرزهاي کشور مجاور را براي خود محفوظ
دانسته و با اعمال اقدامات جبراني به مجازات
تروريستهاي مزدور سازمانهاي جاسوسي
پرداخت.

کشورهاي منطقه و فرامنطقه خواهد
جعفري افزود :دش���منان مطمئن باشند همه
نيروه���اي نظامي براي تامين امنيت با مردم

عهد بستهاند و در دفاع و ضربه به دشمنان
عزمي راسختر از گذشته دارند.
 قدرداني از خانواده شهدا
 فرمانده کل س���پاه پاسداران انقالب
اسالمي در اصفهان با حضور در منزل شهيد

تشییع پیکرهای شهدای زاهدان در اصفهان

رحيمي با خانواده اين شهيد واالمقام ديدار كرد
و گفت :خانواده ش���هدا ،فرزندان خود را در
مسير مکتب اهلبيت(ع) رشد داده اند.
در اين ديدارها فرمانده س���پاه با گرامي
داشتن ياد و خاطره شهداي واالمقام انقالب
اس�ل�امي ،امنيت امروز کشور را ثمره خون
ش���هدا و پايمردي و ايستادگي جوانان غيور
ايران اسالمي توصيف کرد.
فرمانده کل سپاه در اين ديدارها با اشاره
به اينکه اصفهان همواره در مس���ير انقالب
شهيد تقديم کرده است گفت :درسي که از

اين خانوادهها و اين شهداي مظلوم ميگيريم
استوار و با صالبت در مسير انقالب حرکت
کردن است.
عيادت از  7مجروح حادثه
فرمانده كل س���پاه پاسداران با حضور
در بيمارستان ش���هيد صدوقي اصفهان ،از
مجروحان حادثه تروريستي زاهدان عيادت و
مراحل درماني اين مجروحان را پيگيري کرد.
وي براي اين مجروحان حريم امنيت آرزوي
بهبودي و سالمت کرد.
هفت نفر از مجروحان داراي ش���رايط
مطلوب قابليت جابهجايي براي س���هولت
خانوادههايشان پنجشنبه با هواپيما به اصفهان
منتقل شدند و تحت درمان و مراقبت کادر
بيمارستان شهيد صدوقي اصفهان هستند.
ديدار نماينده دولت با خانوادههاي شهدا
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران کشور
با چند تن از خانواده شهداي حادثه تروريستي
زاهدان ديدار کرد .حجتاالسالم والمسلمين
شهيدي در حاشيه ديدار با خانواده شهداي
اي���ن حادثه با بيان اينکه بعد از حالوت 22
بهمن اين حادثه تلخ بود ،افزود :رهبر معظم
انقالب بعد از شنيدن اين خبر ابراز نگراني
و تأسف کردند.وي با اشاره به اينکه دشمن
همواره بدنبال ضربه زدن به کش���ور است
افزود :دش���منان با مشاهده حضور مردم در
راهپيمايي  22بهمن سيلي سختي خوردند و
با اين حادثه ميخواستند شکست خود را به
نوعي پاسخ دهند.او با اشاره به اينکه مصيبت
س���خت است و انقالب برايمان گران تمام
شده است ،افزود :عزيزان زيادي خون پاکشان
پاي انقالب ريخته شده است و نبايد گذاشت
پايمال شود.قائم مقام وزير بهداشت در حاشيه
عيادت از مجروحان حادثه تروريستي زاهدان

گزارش خبري اطالعات از پزشكي كه  100ميليارد تومان پروتز تقلبي به بيمارستانها عرضه كرد!

و پروتز تقلبي ،تش���کيل شرکتهاي
جعل���ي متعدد براي واردات و فروش
قطعات ،گرانفروشي اجناس نامرغوب
به بيماران از  3تا  9برابر قيمت و اخالل
در نظام اقتصادي کشور بخشي از اعمال
مجرمانه محرز اين دو پزشك است.اما
زيان معنوي اقدام اين دو پزشك هرگز
قابل جبران و گذشت نيست.
پروتزهاي نامرغوب
اواسط دي امسال نيز يك محموله
پروتزهاي پزشكي چيني در فرودگاه
پيام توسط سربازان گمنام امامزمان(عج)
توقيف ش���دكه در بررسي دقيقتر آن
معلوم شد اين پروتزها به طور قاچاق از
چين وارد شده است .بنابراين با تشكيل
پرونده در دادسراي شهرري تحقيقات
درباره آن آغاز شد.
حجتاالسالم والمسلمين علي
ملكوتي دادستان شهرري دراين باره
به خبرنگار ما گفت :پس از كش���ف
اين محموله پزشكي باتوجه به اينكه
پروتزها براساس قراردادها بايد از كشور
فرانس���ه و نه چين وارد كشور شوند،
دستور تحقيقات داده شدو واردكننده
اين پروتزهاي چيني كه يك پزشك
متخصص ارتوپدي اس���ت ،به دادسرا
احضار شد.

وي ادام���ه داد :اي���ن پروتزها
مرغوبيت الزم را ندارند و عالوه برآن
برچسبها و پاكتهاي بسته بندي
آنها جعلي بود و به نام كشور فرانسه
چاپ و بستهبندي شده بود.
ملكوتي افزود :ارزش اين محموله
كاالي قاچاي حدود15ميليارد تومان بود
اما پس از بررسيهاي بيشتر و تحقيق از
متخصص ارتوپدي كه درواردات اين
كاال دست داشت ،مأموران در بازرسي
از ش���ركت و انبارها ،مقادير بيشتري
كاالي قاچاق و ليبلهاي چاپ ش���ده
جعلي پيدا كردند.
دادستان ش���هرري اضافهكرد:
كاالهاي كشف شده دراين مرحله بيش
از يكصدميليارد تومان ارزشگذاري
شده اس���ت .او افزود :دراين پرونده
اتهامهاي قاچاق كاال و جنس تقلبي و
جعل مشهود است ،بنابراين با تشخيص
بازپرس پرونده قرار بازداشت براي اين
پزشك ارتوپد و دو نفر از همكارانش
ك���ه دركار جعل و توزيع اين اقالم به
بيمارستانها دست داشتند ،صادر شدكه
درحال حاضر اين پزشك دربازداشت
به سرمي برد.
دادس���تان ش���هرري ادامه داد:
پ���س از اعالم تقلبي بودن اين لوازم

علی ملکوتی دادستان شهر ری

پزشكي ،برخي بيمارستانها كه اقدام
به خريد و استفاده از اين اقالم به نام
كاالي فرانس���وي كرده بودند ،اقدام به
جمعآوري آنها كردند.
وي گفت :سوالي كه دراين ميان
بايد پرسيده شود و جوابي براي آن بايد
يافت ،اين اس���ت كه آيا نظارتي روي
واردات تجهيزات و لوازم پزش���كي و
عرضه آنها به مراكز بيمارستاني نيست
كه صرف ًا پزشكي با واردكردن اين لوازم
و بستهبندي آن اقدام به ارائه آن به مراكز
درماني ميكند و دراين مراكز اين لوازم
به نام كاالي فرانسوي يا تركيهاي به بيمار
با قيمت گران داده ميشود؟
دادستان ش���هرري با اشاره به
اينكه هنوز وزارت بهداشت پاسخي

به استعالم بازپرس پرونده دراين باره
نداده اس���ت،افزود :تحقيقات دراين
پرونده از متهم ادامه دارد .بايد بدانيم آيا
او به واسطه موقعيتي خاص توانسته با
خي���ال راحت اين اجناس را وارد كند
و بعد بازدن برچسب جعلي آنها را به
فروش برساند و چه مدت اين كار را
انجام داده است؟ بايد بدانيم استفاده از
اين لوازم تقلبي چه آسيبي به استفاده
كنندگان آن وارد كرده است.چرا نظارت
و بازرس���ي مسئوالن بهداشتي كشور
دراين ميان مغفول مانده است؟ يا اينكه
دستهايي دركار است كه به واسطه
تحريم كشورمان ،باسوء استفاده ازاين
موض���وع ،كاالها و تجهيزاتي را وارد
كشور كنند و به قيمت جنس اصلي به
مردم عرضه كنند و خود سودكالني از
اين ماجرا ببرند؟ملكوتي با تأكيد اين كه
صرف داشتن مجوز واردات تجهيزات
پزش���كي به معني واردكردن آن از هر
كش���وري نيست،گفت :طبق گزارش
دريافتي ،پروتزها بايداز كشور فرانسه
وارد ميشد چون داراي مرغوبيت بااليي
اس���ت و اگر در دست و پاي كسي
استفاده شود امكان بروز عواقب بعدي
در آن كمتر اس���ت .اگر پين و يا پيچ
جذبي كه براي بستن اتصاالت پروتزها

در جراحي مورداستفاده قرار ميگيرد،
مرغوب نباشد ،امكان عفونت در محل
جراحي را تشديد كرده و حتي ميتواند
به قطع دست و پاي بيمار منجر شود.
درآن صورت آيا بيماري كه براي اين
پروتزها قيمت جنس اصل را داده و
حاال دچار جراحتي ديگر شده است،
ميتواند تشخيص دهد كه اين جنس
تقلبي بوده است؟ وي تاكيد كرد :اين
امر در دست مسئوالن وزارت بهداشت
است كه دراين خصوص بازرسيها و
نظارتهاي بيشتري داشته باشند و جلو
تبانيها و سوءاستفادهها را بگيرند.
جعل برچسب
بازپرس ش���عبه هفتم دادسراي
ش���هرري كه مسئول رسيدگي به اين
پرونده اس���ت به خبرنگار ما گفت:
وقتي موضوع توقيف اين محموله به
دادس���را گزارش شد ،با پيگيريهاي
بعدي محل ش���ركت اين متخصص
ارتوپدي شناس���ايي و پس از كشف
كاالهاي قاچاق ديگر ،دراتاقي درباالي
محل كار اين ارتوپد ،تجهيزات جعل
برچسب ها بهدست آمد.
وي اضافه كرد :اين برچسب ها هم
مربوط به ش���ركت فرانسوي ساخت
پروتزها اس���ت كه روي كاالي چيني
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در بيمارستان شهيد صدوقي اصفهان گفت:
مجروحان حادثه تروريستي زاهدان بستري
در زاهدان و اصفهان در ش���رايط هوشياري
کامل هستند.
بزرگداشت شهداي مدافع وطن
مراسم بزرگداشت مقام شهداي حادثه
تروريستي جاده خاش به زاهدان با حضور
امام جمعه و قشرهاي مختلف مردم خاش
در مس���جد جامع اين شهرستان برگزار شد
و ش���رکتکنندگان در اين مراسم وقوع اين
حادثه دردناک و به شهادت رسيدن شماري
کردند.
از پاسداران وطن را محکوم 
ش��هادت يکي از مجروحان حادثه
تروريستينيكشهر
مدير کل بنياد ش���هيد و امور ايثارگران
سيستان و بلوچستان گفت :خدا رحم حيدري
يکي از مجروحان حادثه تروريستي نيکشهر بر
اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسيد.
 عباس پاالش اظهار داشت :با شهادت
شهيد حيدري که صبح ديروز بر اثر شدت
جراحات وارده پس از گذش���ت  15روز به
فيض شهادت نائل آمد ،شمار شهداي حادثه
تروريس���تي تيراندازي به نيروهاي سپاه در
نيکشهر به  2نفر افزايش يافت.
وي اضافه کرد :مراسم تشييع اين شهيد
واال مقام امروز از محل مسجد جامع زاهدان
تا گلزار شهداي اين شهر برگزار ميشود.روابط
عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در
اطالعي���هاي اعالم کرد که عوامل گروهک
تروريس���تي صبح  13بهمن  ،97در اقدامي
کور به ناحيه مقاومت بسيج شهرستان نيکشهر
حمله کردند که يک نفر از کارکنان سپاه شهيد
وپنج نفر زخمي شدند .مرتضي علي احمدي
نخستين شهيد اين حادثه تروريستي بود.

وارداتي الصاق و بسته بندي ميشدو
نام برخي كشورهاي ديگر نيز بر روي
برچسبها ديده ميشد.بازپرس پرونده
افزود:اين پزش���ك با وارد وترخيص
كردن اين تجهيزات پزشكي از چين،با
كمك همدس���تانش در داخل كشور
برروي آنها ليبل زده و بستهبندي ميكرد
و س���پس آنها را در اختيار بيمارستان
قرار ميداد و به نام جنس فرانس���وي
ميفروخت.وي با بيان اينكه اين كاالها
با قيمت جنس اصلي به مردم فروخته
شده است ،ادامه داد :قيمت پين چيني
 500هزار تومان است اما در بيمارستان
آن را به نام فرانسوي به قيمت  2ميليون
تومان فروختهاند!
بازپرس پرونده درباره مجوز اين
شركت افزود :مجوز براي آن است كه
شركت ،كاال را ازكارخانه توليدكننده آن
در فرانسه وارد كند نه اينكه بااين مجوز
كاالي چيني وارد كرده و برچس���ب
جعلي روي آن بزند .اين شركت هيچ
مجوزي نداردو مضاف ًا براينكه آن را با
قيمت كاالي فرانسوي هم به فروش
ميرساند!وي گفت :برخي متخصصان
ارتوپدي نيز اين لوازم چيني را به جاي
كاالي اصلي مورداستفاده قرار دادهاند
كه به جرائم آنها به صورت جداگانه

رسيدگي خواهد شد.
بازپرس پرونده درباره اينكه آيا
ش���كايتي هم از مصرف كنندگان اين
لوازم پزش���كي به دادسرا اعالم شده
است ،گفت:فعال شكايتي گزارش نشده
اس���ت اما گزارشهايي در خصوص
شكس���تگي اتصاالت و بروز عفونت
در برخي بيمارستان بوده است كه بايد
بررسي شود آيا استفاده از اين تجهيزات
سبب آن شده است يا نه؟
وي تاكيدكرد :دس���تگاه قضا با
جديت با متهمان پروندههايي ازاين
قبيل كه با جان مردم بازي ميكنند و
سودكالني نيز ميبرند برخورد ميكند
ت���ا به خود اجازه ندهند گوني گوني
جنسهاي تقلبي را با نام اصل به مردم
بفروشندو گمان كنند كه ديده نميشوند.
نمونه پين و پروتزهاي كشف شده در
دفتر بازپرس پرونده نشان از آن داشت
كه اين افراد دركارخود نيز متبحر بودند
به طوري كه كلمات انگليسي ساخت
چين را از روي پروتزها با اس���تفاده
از ليرز برداش���ته بودند تا با برچسب
فرانسوي آن را بفروشند! همچنين روي
بسته بندي پاكتها هيچ نوشتهاي وجود
نداشت و پين بسته بندي شده نيز نشان
از ساخت در تركيه داشت.

تلفن
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ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

می كنيم:
های تلفنی به نكات زير جلب 
توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام
ها جنبه های خصوصی ،حقوقی و یا قضایی نداشته باشد.
* موضوع پیام

* پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

* خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان ،نام شهرستان مربوطه را بیان فرمایند .

ت است.
اساس نوب 
* چاپ پيام ها بر
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی

اقدام سؤال برانگيز شهرداري تهران در مورد محدوده ترافيك

به تازگي پيامكي برايم ارس���ال ش���د به اين مضمون كه« :مالك
خودرو به ش���ماره پالك  ...شما بدون پرداخت عوارض مربوطه وارد
ايد و اين عوارض به حساب بدهي شما
محدوده طرح ترافيك ش���ده
در شهرداري تهران منظور شد» ،كه معلوم نيست منظور ورود به كدام
خياب���ان در محدوده ترافيك بوده ،چه مبلغي به عنوان جريمه تعيين
شده ،چرا به جاي راهنمايي و رانندگي از شهرداري براي اخذ عوارض
ورود به محدوده نام برده ش���ده ،منظور شهرداري كدام عوارضي بوده
اي كه بدون مجوز
كه شهروندان از آن خبر ندارند و در نهايت راننده
وارد محدوده ترافيك شده است ،جريمه آن را بايد چگونه و در كجا
بپردازد؟ از راهنمايي و رانندگي و شهرداري تهران انتظار پاسخگويي
شفاف براي رفع ابهامات را داريم.
هاي متعدد به خط ارتباطي
تلفن
براي همسران جانبازان هم مجموعه رفاهي بسازند

حال كه به گفته مديركل بنياد ش���هيد تهران بزرگ قرار اس���ت
بزرگترين مجموعه رفاهي جانبازان در تهران افتتاح ش���ود و به اين
بخشي ارائه دهد ،بهتر است
عزيزان خدمات ورزشي ،فرهنگي و توان
اي ساخته
براي همسران ايثارگر و فداكار جانبازان هم چنين مجموعه
شود تا به صورت رايگان و يا با هزينه كم بتوانند از امكانات مجموعه
مند شوند.
مزبور بهره
خانم شهروند از تهران
لزوم بررسي داليل ازدواج دختران كم سن و سال

كه از لزوم ممنوعيت ازدواج
با تشكر از خانم دكتر ابتكار و اين
اند ،براي تحقق آن بهتر است ابتدا داليل
دختران زير  13سال سخن گفته
ازدواج دختران ياد شده بررسي و مشخص شود و سپس راهكارهاي
حل مشكالت والدين آنان مورد توجه قرار گيرد كه از جمله به مبارزه
توان اش���اره كرد .وقتي پدر و مادري
با فقر مادي و فرهنگي آنان مي
ش���ان را ولو در
گويند كه اگر يكي از دختران
با داش���تن  8فرزند مي
خور از خانواده كم خواهد
خردسالي و نوجواني شوهر دهند ،يك نان
ش���د ،شوهر دادن دختران زير  13سال هم در برخي از مناطق كشور
دور از انتظار نخواهد بود.
خانم هموطن
با همسانسازي ،مستمري من يك ميليون تومان افزايش مييابد!

اي با  2ميليون و  500هزار تومان مستمري ماهانه
فرهنگي بازنشسته
هستم كه اگر شاغل بودم ،امروز  3ميليون و  500هزار تومان حقوق
سازي حقوق شاغلين و
گرفتم ،به همين دليل ضرورت دارد همسان
مي
بازنشستگان هر چه زودتر اجرا شود تا وضع معيشتي ما بهبود يابد.
فرهنگي بازنشسته
يك كار خيلي خوب در دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره)

هاي دكتر سيدابوالحسن نائيني رئيس و ديگر
از مساعدت و تالش
المللي امام خميني(ره) قزوين به دليل ساخت
اندركاران دانشگاه بين
دست
پياده راه عريض و يك كيلومتري در محوطه اين دانشگاه سپاسگزارم ،به
اند
اين ترتيب استادان ،دانشجويان و كاركنان دانشگاه اين امكان را يافته
ك���ه ب���ه هنگام فراغت از كار و درس ،دقايقي را در آنجا قدم بزنند و
ضمن كمك به سالمت خود ،روحيه شاداب و بهتري پيدا كنند.
سيداكبر رضوي ـ از كاركنان دانشگاه
شركت فاضالب تهران پاسخگو باشد

با اين كه فاضالب منزل ما به شبكه شهري وصل نشده بود ،هر
پرداختيم و حال كه براي اتصال آن به
ماه بابت دفع فاضالب مبلغي مي
شركت آب و فاضالب منطقه سليمانيه واقع در خيابان پيروزي مراجعه
گويند اين كار را بايد با هزينه شخصي انجام دهيم كه بايد
ايم ،مي
كرده
گيرند و بعد
پرسيد چرا ابتدا بابت كارهاي انجام نشده از مردم پول مي
سپارند؟
ادامه آن را به آنان مي
مشترك شركت فاضالب تهران
ارشاد به روزنامهها كاغذ مرغوب تحويل دهد

شوند
ها با كاغذ نامرغوب چاپ مي
چند روزي است كه روزنامه
ها
كه ضرورت دارد وزارت ارشاد با تحويل سهميه كاغذ مرغوب به آن
ها كمك كند.
به ارتقاي كيفيت چاپ روزنامه
علي از تهران
«دودخانه»ها به سالمت جوانان آسيب ميرساند

خصوص خيابان پيروزي پيوسته شاهد
ها و به
در بسياري از خيابان
هايي هستيم كه با عرضه قليان ،سالمت
خانه
ها و سفره
خانه
اندازي قهوه
راه
اندازند .كمبود اماكن تفريحي سالم و كم هزينه
جوانان را به خطر مي
ها روي آورند
متأسفانه باعث شده است برخي از جوانان به دودخانه
شان آسيب برسانند.
و با كشيدن قليان به سالمت
پور
فرخي
چرا پيام من چاپ نشد؟

آباد پيام داده بودم
درباره ساخت مجتمع ورزشي پرواز در سعادت
خواستم دليل آن را بدانم.
كه چاپ نشد ،مي
آباد
از ساكنان سعادت
خ��ط ارتباطي :نه فقط پيام اي���ن خواننده گرامي ،بلكه جوابيه
ماه در همين ستون چاپ شد .از
شهرداري منطقه  2به آن هم نهم بهمن
هايشان خودداري كنند
رود از تكرار پيام
پيام دهندگان محترم انتظار مي
هاي احتمالي مسئوالن هم توجه كافي داشته باشند.
و به چاپ پاسخ
جريمه گرانفروشان چه سودي براي مصرفكنندگان دارد؟

ها نوش���تند كه يك ش���ركت توليد مواد لبني به دليل
روزنامه
اش جريمه ميلياردي شده است كه بايد پرسيد
فروشي محصوالت
گران
انجامد ،چه سودي براي
ها به كاهش قيمت لبنيات نمي
وقتي اين جريمه
ها درآمدي نصيب
كه از محل جريمه
كنن���دگان دارد ،مگر اين
مصرف
دولت شود!
كننده لبنيات
مصرف
تقاضا از وزارت امور خارجه

خوانند
در حال حاضر ايرانيان بسياري در خارج از كشور درس مي
نام و دريافت كارت
كنند كه براي س���فر به ايران و ثبت
و زندگي مي
شود با
هوش���مند ملي مشكل دارند .از وزارت امور خارجه تقاضا مي
ها و
همكاري س���ازمان ثبت احوال كش���ور روزهايي را در سفارتخانه
هاي كشورمان تعيين و اعالم كنند تا ايرانيان براي دريافت
كنسولگري
كارت هوش���مند ملي از امكاناتي كه در اين خصوص برايشان فراهم
مند شوند.
آمده است ،بهره
مادر دانشجوي مقيم خارج از كشور
مستمري بازنشستگان پلكاني افزايش يابد

بگيران  20درصد
در بودجه س���ال آينده افزايش حقوق مستمري
در نظر گرفته ش���ده اس���ت كه با اين حساب حقوق امثال من كه يك
ميليون و  400هزار تومان در ماه اس���ت  240هزار تومان و حقوق
اي كه به عنوان مثال  20ميليون تومان مس���تمري
مديران بازنشس���ته
يابد كه عادالنه نيست ،بنابراين جا
گيرند  4ميليون تومان افزايش مي
مي
هاي پايين
ه���ا به صورت پلكاني افزايش يابد تا به حقوق
دارد حقوق
بيشتر اضافه شود.
بازنشسته كشوري ـ سنندج
جانبازان  25درصد به حمايتهاي بيشتري نياز دارند

جانبازان بدون شك در پيروزي انقالب و دفاع مقدس نقش بسزايي
مان
شان را تقديم ملت و ميهن اسالمي
اند و عضو يا اعضايي از بدن
داشته
اند .با اين حال متأسفانه به جانبازان  25درصد به پايين به قدر كافي
كرده
گيرد و اين در
شود و از جمله حالت اشتغال به آنان تعلق نمي
توجه نمي
حالي است كه بيشتر اين جانبازان در حال حاضر باالي  50سال سن
هاي ويژه و رفاه بيشتري نيازمند هستند.
دارند و به مراقبت
پرويز اسفندياري
خبرها همراه با تجزيه و تحليل آنها چاپ شود

شود به
بيش���تر خبرهاي مهمي كه در روزنامه اطالعات چاپ مي
رسد .از اين رو بهتر است
وسيله صدا و سيما هم به آگاهي مردم مي
هايي از جانب روزنامه هم همراه باشد تا
اين خبرها با تجزيه و تحليل
ضمن ايجاد تفاوت با اخبار راديو و تلويزيون ،در هر مورد اطالعات
تري هم در اختيار خوانندگان روزنامه قرار گيرد.
بيشتر و كامل
خواننده روزنامه اطالعات
انتقاد از مسئوالن حق مردم است

هايش
كه آقاي سيدمس���عود رضوي در يكي از يادداش���ت
اين
در روزنام���ه اطالعات تأكيد كرده اس���ت كه چون اكثريت مردم به
اند ،نبايد از ايشان انتقاد كنند به نظر من حرف
جمهوري رأي داده
رئيس
جمهوري ،بلكه هر مسئول ديگري
درستي نيست .زيرا نه فقط رئيس
اگر در جايي مرتكب خطا ش���د ،انتقاد از عملكرد او حق مردم است
كه نبايد ناديده گرفته شود.
خواننده روزنامه اطالعات

